
«SEMPER IN ALTUM!»
Завше у височінь!
Папа Римський Йоан-Павло ІІ

Шановні читачі і автори
міжгалузевого науково-освітнього журналу «Післядипломна освіта в Україні»!

Цей випуск нашого видання присвячений 65-річному юві-
лею Державного вищого навчального  закладу «Університет 
менеджменту освіти» – визнаного лідера вітчизняної після-
дипломної освіти, який подарував Україні цілу плеяду талано-
витих керівників освітньої галузі і, починаючи із середини ХХ 
століття, організує, координує й здійснює науково-методичний 
та дидактичний супровід неперервного професійного розвитку 
працівників освіти нашої держави.
Створений при Міністерстві освіти УРСР як Центральний 

інститут підвищення кваліфікації керівних працівників народної 
освіти, заклад від самого початку свого існування став ініціатором 
освітніх інновацій і сміливих педагогічних експериментів. Так, 
у ньому вперше в Україні запроваджено підготовку магістрів 
за спеціальністю «Управління навчальним закладом»,  введено 
нові  спеціальності магістерської підготовки «Християнська 
педагогіка», «Медійна освіта» та ін.
Сьогодні Університет менеджменту освіти провадить іннова-

ційну освітню діяльність за різними ступенями вищої освіти (у 
тому числі доктора філософії та доктора наук) і здійснює підви-
щення кваліфікації, підготовку й перепідготовку педагогічних 
та науково-педагогічних працівників, керівних кадрів освіти та 
працівників органів державної влади за напрямами: педагогіка 
вищої школи, психологія, управління персоналом, менеджмент 
організацій, державне управління та адміністрування, економіка 
праці тощо.
Вагомим здобутком Університету стало започаткування нового 

напряму досліджень у педагогічній науці, що охопив проблеми 
методології, теорії і методики післядипломної освіти. Це сприяло 
перетворенню його на всеукраїнський науковий і методичний 
центр у цій освітній галузі. В Університеті функціонує спеціа-
лізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового 
ступеня доктора наук і доктора філософії за спеціальністю 011 
– «Освітні, педагогічні науки», спеціалізації – «Теорія і методика 
професійної освіти» та «Теорія і методика управління освітою». У 
цій раді захистили докторські й кандидатські дисертації з різних 
аспектів проблеми розвитку післядипломної освіти працівники 
багатьох закладів післядипломної педагогічної освіти України, 
що сприяло значному зростанню наукового рівня цих закладів 
і зміцненню їх кадрового потенціалу.
Новою сміливою ідеєю, що народилася в Університеті, стала 

реалізація варіативних підходів до організації науково-дослід-
ної роботи: на кафедрах, у  тимчасових творчих колективах, 
у лабораторіях  і центрах на громадських засадах, а також в 
експериментальних навчальних  закладах всеукраїнського й 
регіонального рівнів. Тематика НДР має переважно прикладний 

характер  і  відповідає  соціальному  замовленню на розвиток 
теорії і практики післядипломної освіти та упровадження від-
критої освіти в Україні в умовах модернізації освітньої галузі 
й розбудови Нової української школи.
Науково-дослідна та науково-методична діяльність Універ-

ситету  ґрунтується на  засадах  ідей  андрагогіки,  акмеології, 
педагогічної  інноватики й спрямовується на реалізацію дер-
жавної політики у сфері післядипломної педагогічної освіти, 
забезпечення неперервного професійного розвитку фахівців 
освітньої галузі, підвищення їхнього професіоналізму і кон-
курентоспроможності на ринку освітніх послуг, формування 
їхньої готовності до упровадження Концепції Нової української 
школи в освітню практику.
Сучасний Університет менеджменту освіти має розвинену 

інфраструктуру навчальних і науково-методичних підрозділів: три 
інститути (Центральний інститут післядипломної педагогічної 
освіти; Навчально-науковий інститут менеджменту та психоло-
гії; Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти), 
дванадцять кафедр, дев’ять відділів, аспірантуру і докторантуру, 
навчально-методичний центр організації дистанційного навчання, 
центр мережних електронних освітніх ресурсів та наукометрії, 
наукову бібліотеку. Заснування сучасних кафедр – філософії і 
освіти дорослих, відкритих освітніх систем та інформаційно-
комунікаційних технологій, віртуальної кафедри андрагогіки 
та ін. – посилило лідерські позиції Університету в підготовці 
висококваліфікованих фахівців, підвищенні конкурентоспро-
можності  вітчизняної післядипломної освіти,  її  інтеграції  в 
єдиний європейський освітній простір.
У Центральному інституті післядипломної педагогічної осві-

ти щороку здійснюють підвищення кваліфікації близько 3000 
слухачів за державним замовленням. У Навчально-науковому 
інституті менеджменту та психології здобувають вищу освіту 
понад 1000 студентів  за освітньо-кваліфікаційними рівнями 
«Бакалавр» і «Магістр» (денна та заочна формами навчання) 
за 18 напрямами/спеціальностями; проходять підготовку до 
вступу у вищі заклади освіти України іноземні громадяни. У 
Білоцерківському  інституті неперервної професійної  освіти 
навчається близько 1000  студентів.  Зусиллями поколінь на-
уковців Університету підготовлено тисячі фахівців, які стали 
провідниками інноваційних педагогічних ідей і технологій в 
освітню практику. 
За ініціативи і керівної ролі Університету утворено Всеукраїн-

ську громадську організацію «Консорціум закладів післядиплом-
ної освіти», Український відкритий університет післядипломної 
освіти, Громадську спілку «Всеукраїнська академія інноваційного 



розвитку освіти» та Всеукраїнську школу новаторства керівних, 
науково-педагогічних і педагогічних працівників. У рамках їх 
діяльності проведено цілий ряд міжнародних і всеукраїнських 
масових науково-практичних та методичних заходів з проблем 
бенчмаркінгу,  конкурентології,  професійного вдосконалення 
керівників  опорних шкіл,  розроблення  і  впровадження на-
вчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах 
реалізації нового Державного стандарту початкової освіти «Нова 
українська школа» тощо.
Високий авторитет Університету в системі національної освіти 

України підтверджений здобуттям статусу Лідера післядипломної 
освіти (2015), Лідера наукової діяльності (2018), численними 
золотими медалями міжнародних  і  всеукраїнських виставок 
та нагородами державного рівня, серед яких почесні грамоти 
Кабінету Міністрів України, МОН України та ін.

Освітньо-науковий поступ ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти» – це яскравий приклад самовідданої праці колективу 
однодумців, якому притаманний високий рівень професіоналіз-
му та інноваційності, відданість європейським і національним 
цінностям освіти, суспільства й держави.
Ювілей – приємна й водночас відповідальна подія, що потребує 

уважного осмислення пройденого шляху і перспективно-про-
гностичного погляду у майбутнє. Університет може по праву 
пишатися своїми освітніми традиціями і на їх основі творити 
нову свою  історію,  авторами якої  є  сьогоднішні працівники 
нашого закладу освіти.  
Тож бажаємо педагогічному колективу Університету спря-

мовуватися «Завше у височінь» і, прямуючи крізь терни – до 
зірок, досягати професійних вершин. 

З повагою і пошаною до всіх працівників Університету менеджменту освіти 

Кириченко Микола Олексійович,
ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 

Президент Всеукраїнської асоціації інноваційного розвитку освіти,
доктор філософії, член-кореспондент Академії наук вищої освіти України; 

Олійник Віктор Васильович,
головний редактор міжгалузевого науково-освітнього журналу 

«Післядипломна освіта в Україні», Голова ради ректорів, 
директорів Українського відкритого університету післядипломної освіти, 

радник ректора, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України;

Гладуш Віктор Антонович,
перший проректор – проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, 

доктор педагогічних наук, професор;

Отич Олена Миколаївна,
проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків, 

виконавчий директор Українського відкритого університету 
післядипломної освіти, доктор педагогічних наук, професор



ВІТАЄМО З 65-РІЧНИМ ЮВІЛЕЄМ!





Вельмишановні колеги!
Колектив Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти щиро вітає вас із 65-річним ювілеєм. Ми добре 

знаємо і глибоко шануємо той великий історичний шлях, який пройшов ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», а 
тому з особливою повагою згадуємо про його вагомий внесок у систему безперервної освіти педагогів. 

А 65-літній шлях вашої установи лише підтверджує, що немає меж досконалості, що за одним обрієм відкривається 
інший. Тут акумулюється досвід освітян країни та світу, напрацьовуються нові підходи до вирішення вічних питань. 
Кожен із нас готовий засвідчити: нинішній ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» – це камертон, за яким звіряється 
звучання всієї нашої системи. Нехай же завжди звучать у ваших стінах і у ваших душах мелодії чистих нот! 

Тож, вітаючи вас із ювілеєм, бажаємо й надалі щедрих ужинків на освітянській ниві, здоров’я, добробуту, щастя-долі 
і сподіваємося на довгу й плідну співпрацю.

З повагою
ректор Волинського інституту 
післядипломної педагогічної освіти                 Петро Олешко

Високошановні викладачі та керівники ДВНЗ
«Університет менеджменту освіти»!

Дорогі колеги, друзі!

Колектив Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського сердеч-
но вітає вас зі святом – 65-ю річницею заснування ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» – наступника створеного 
1952 року першого в Україні вищого навчального закладу післядипломної освіти – Центрального інституту підвищення 
кваліфікації керівних працівників народної освіти!

У день ювілею нам приємно відзначити, що тісна творча праця єднає Полтавський ОІППО із науково-викладацьким 
складом Університету щодо впровадження ідей андрагогіки, акмеології, педагогічної інноватики, зокрема, завдяки участі 
в діяльності п’яти науково-дослідних лабораторій на громадських засадах; семи тимчасових творчих колективів і робочих 
груп Українського відкритого університету післядипломної освіти Всеукраїнської громадської організації «Консорціум 
закладів післядипломної освіти», а також завдяки участі в експертному оцінюванні ініційованого УМО конкурсу на-
уково-методичних розробок у галузі післядипломної освіти. 

Високоповажні  співробітники Університету менеджменту освіти! Нехай  і  надалі  ваша праця приносить користь 
рідному краю, державі. Бажаємо добробуту, нових звершень, невтомного прагнення до пізнання, творчого злету. Хай 
вам завжди усміхається доля і надихає на звершення усіх планів і починань, пов’язаних із подальшим динамічним роз-
витком УМО! Зичимо Університету подальших поступу і процвітання, нових наукових звершень та відкриттів, а його 
керівникам – такої ж життєдайної невичерпної енергії, яка супроводжувала й супроводжує їхню діяльність. Міцного 
здоров’я, успіхів і здобутків в ім’я процвітання науки й освіти України! 

Ректор 
Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
ім. М. В. Остроградського                   В. В. Зелюк

Шановний колеги!
Вітаємо Вас і ввірений Вам колектив Університету зі світлим ювілеєм — 65-річчям від дня заснування закладу.
Така нагода дає можливість щиро порадіти за успіхи колег і подякувати за міцну співпрацю в галузі післядипломної 

освіти та педагогічної науки.
Ваш багаторічний досвід з підтримки закладів післядипломної педагогічної освіти України, усталені традиції з під-

вищення кваліфікації педагогічних  і керівних кадрів принесли позитивну зміну парадигми безперервного навчання, 
надаючи нового забарвлення теорії освіти упродовж життя й  інноваціям у навчанні дорослих. Ми цінуємо висунуті 
багатовекторні стратегії професійного розвитку педагогічних кадрів і новаторського руху в освіті, ми пишаємося запро-
понованими науково-методичними розробками, а також лідерством, партнерством і кооперацією в освітніх програмах і 
цікавих дослідженнях Консорціуму, УВУПО.

Зичимо нових досягнень і звершень Університету для нового Учителя, Школи та України. 

За дорученням колективу РОІППО
Ректор університету                    А. Л. Черній



Шановні колеги!
Колектив Харківської академії неперервної освіти щиро і сердечно вітає з 65-річчям від дня заснування вищий на-

вчальний заклад «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України.
Історія становлення Університету менеджменту освіти стала невід’ємною частиною розвитку системи післядиплом-

ної освіти в нашій країні: від інституту підвищення кваліфікації до потужного вищого навчального закладу четвертого 
рівня акредитації. У його складі працюють різні академічні структури, які ведуть активну науково-дослідну роботу, ре-
алізують інноваційні освітні проекти. За роки, що минули, в Університеті підвищили кваліфікацію, отримали дипломи 
магістрів, захистили дисертації тисячі висококваліфікованих фахівців і вчених, які працюють в освітній сфері в усіх 
регіонах нашої держави.

Упродовж усього періоду своєї діяльності Університет є флагманом у системі післядипломної педагогічної освіти 
України, спрямовуючи  і підтримуючи діяльність регіональних закладів післядипломної педагогічної освіти,  завдяки 
чому ця освітня ланка з року в рік стає все більш ефективною й прогресивною у межах діяльності Консорціуму закладів 
післядипломної освіти, створеного за ініціативи Університету. Започатковано також Український відкритий університет 
післядипломної  освіти, підтримується постійна  взаємодія  та  співробітництво  з ОЗППО, упроваджуються  в  освітню 
практику сучасні ідеї андрагогіки, акмеології, педагогічної інноватики.

Щиро бажаємо колективу Університету менеджменту освіти міцного здоров’я, натхнення, подальших творчих успіхів, 
невтомності у повсякденній діяльності на благо освітньої ниви, розбудови нової української школи. 

За дорученням колективу ХАНО 
Ректор академії                      Л. Д. Покроєва

Шановні колеги!
Ваш університет посідає гідне місце серед вищих закладів нашої держави. І цей ювілей – ще одна приємна нагода 

відзначити ваш високий професіоналізм, інноваційні підходи та самовіддану працю для розбудови вітчизняної освіти.
Нехай ваш досвід, величезний творчий та інтелектуальний потенціал і надалі слугують зміцненню рідної України.
Здоров’я вам, наснаги, добробуту, усього світлого в житті!

Ректор Хмельницького ОІППО                  В. Берека

Вельмишановні колеги! 

Щиросердно вітаємо вас із 65-річним ювілеєм! 
Сьогодні ваш заклад – це флагман освіти і науки України, що спрямовує свою діяльність на дослідження актуальних 

проблем післядипломної педагогічної освіти, розроблення інноваційних особистісно орієнтованих технологій освіти 
дорослих, переосмислення стандартів професійної діяльності педагогічних працівників. 

Ми цінуємо ваші вагомі досягнення у сфері педагогічної науки, які є міцною запорукою подальшого розвитку після-
дипломної освіти України.

Шановні ювіляри, від усієї душі бажаємо вам молодості душі, твердості духу, нестримності у науковому пошуку, 
завзяття у справі розвитку національної системи освіти, далекоглядності у задумах, нових перемог і вагомих здобутків. 
Нехай ваш досвід і професіоналізм, величезний творчий та інтелектуальний потенціал і надалі сприятимуть підвищенню 
ефективності української системи освіти! 

За дорученням колективу 
КНЗ «Черкаський обласний інститут 
післядипломної освіти педагогічних працівників
Черкаської обласної ради»
Ректор                        Наталія Чепурна


